Exkurze do Národního parku Podyjí
25.–26. 5. 2019

Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity vás
srdečně zvou na dvoudenní exkurzi do NP Podyjí.
Vedoucí: Madla a Milan Chytří (Masarykova univerzita) a Lenka Reiterová (NP Podyjí)

Program a informace
Sobota: Ráno 25. května 2019 v 9:00 hodin sraz u bývalé školy v Havraníkách 13, zde ubytování. Potom lesy
západně od Popic, kde NP obnovuje pařeziny, a pastviny introdukovaných exmoorských poníků v jižní části
Havranického vřesoviště (Staré vinice nad Hnanicemi). Pak do údolí Dyje, údolní louky pod Šobesem, Šobes a
zpět, nebo alternativně je možný ještě okruh přes šobeskou šíji na Lipinu a Lipinskou cestou dolů (rozsáhlé
přestárlé pařeziny, na Lipině možná Daphne cneorum). Večer posezení v Havraníkách, které volně přeroste
v nocleh na stejném místě. Domácí produkty a hudební nástroje vítány.
Neděle: Ráno přejezd do Rakouska na parkoviště u návštěvního střediska rakouského NP Thayatal po levé
straně silnice z Merkersdorfu do Hardeggu, pěšky do Hardeggu přes vápencové lipiny se Sesleria caerulea,
přechod na českou stranu: Hardeggská stráň (Orchis militaris), Hardeggská vyhlídka, potom zpět na rakouskou
stranu: ostrožna Einsiedelei (dubohabřiny na vápenci, skalní lipiny na vápenci a pěchavové trávníky), odtud
možnost se vrátit na parkoviště, anebo pokračovat větším okruhem na ostrožnu Umlaufberg (suťové lesy,
teplomilné a acidofilní doubravy, na světlinách Veratrum nigrum) a odtud zpět k autům, v podvečer odjezd do
Brna.
Ubytování: Bývalá škola Havraníky 13, objekt NP Podyjí. K dispozici jsou dvě "třídy" po 12 lůžkách a dva
"kabinety" (inspekční pokoje) po 2 lůžkách. Oficiální kapacita je tedy 28 osob. Cena je 180 Kč v kabinetu a
130 Kč ve třídě, plus se vybírá jednorázově za lůžkoviny 50 Kč/osobu. Nelze používat vlastní spacáky. V objektu
jsou společná sociální zařízení se sprchou, malá kuchyňka, v podkroví společenská místnost s kamny a v zadním
traktu zahrádka s pergolou a ohništěm.
Doprava: Vlastními vozidly nebo auty Ústavu botaniky a zoologie. Kdo má zájem o dopravu z Brna a zpět auty
ÚBZ, nechť to uvede v přihlášce. Kdo chce přijet jen na jeden den bez ubytování, ať to také uvede v přihlášce.

Kapacita exkurze je omezená. Na exkurzi je nutné se přihlásit

v odkazu
(nebo pomocí QR kódu): https://goo.gl/forms/gFzElRBUGyXFKACH2 nebo e-mailem
eva.hette@seznam.cz.

